
  Załącznik Nr 1 

                                                   do Porozumienia z dnia 30.12.2020 r.  

i Aneksu Nr 3/2021 z dnia 07.10.2021r. 

 

 

 

Plan 

rzeczowo – finansowy bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach 

Miasta Mława w 2021 r. 

 

1. Bieżące utrzymanie ulic: 

a) naprawa i konserwacja znaków pionowych, malowanie znaków poziomych, 

b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych tj. spękań, przełomów itp. oraz cząstkowa wymiana 

płytek chodnikowych i krawężników w tym remont odcinków chodników 

c) oczyszczanie urządzeń odwadniających 

       Razem :  120 000,00 zł 

 

2. Zimowe utrzymanie ulic w standardzie nr 3 i 4 wg załączonych zasad odśnieżania i usuwania 

gołoledzi na drogach powiatowych w granicach miasta Mława (Załącznik Nr 2 do Porozumienia z dnia 

30.12.2020 r.) – w następującej kolejności odśnieżania: 

a) ulice odśnieżane w pierwszej kolejności ( w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 

7.00): 

Kościuszki, Lelewela, Narutowicza, Padlewskiego, Sienkiewicza, Szreńska, Powstańców 

Styczniowych, Napoleońska, Nowa, Płocka, Nowowiejska, Wiadukt Szreński – Standard 3, 

b) ulice odśnieżane w drugiej kolejności (w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 8.00): 

Szpitalna – Standard 3 

c) ulice odśnieżane w trzeciej kolejności (w miarę potrzeb, lecz nie później niż do godziny 10.00): 

Brukowa, Graniczna, Podmiejska – Standard 4 

       Razem : 100 000,00 zł 

 

3. Utrzymywanie powiatowych terenów  zieleni przydrożnej:  

a) koszenie trawników i nieużytków, 

b) wiosenne i jesienne wygrabianie liści z terenów zieleni, 

c) bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej   

          

Razem: 35 000,00 zł 

4. Oczyszczanie ulic i chodników: 

a) mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni , 

b) mechaniczne i ręczne oczyszczenie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek 

rowerowych,  

c) zbieranie zanieczyszczeń z poboczy 

 

Razem: 105 000,00 zł  

 

 



5. Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych 

oraz udostępnianie przejść dla pieszych: 

a) odśnieżanie  

b) posypywanie  

Razem: 30 000,00 zł 

 

6. Rezerwa na remonty ulic i chodników    0,00 zł  

 

7. Remonty ulic i chodników     70 000,00 zł 

 

a) Remont chodnika na ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od  ul. Aleja Świętego 

Wojciecha do ul. Gen. Władysława Andersa po stronie prawej wraz z remontem  

części zjazdów 

 

Razem poz. 1,2,3,4,5,6,7 – 460 000,00 zł 

Słownie: czterysta sześćdziesiąt  tysięcy złotych 

 

 

Zarząd Powiatu Mławskiego      Miasto Mława 

…………………………………………..     …………………………………………….. 

 

……………………………………………     …………………………………………….. 

 

 

 


